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 2 (003) البيوعكتاب -خمتصر اخلرقي

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
أخرجه أبو داود  "ا بيد وأما نسيئة فالال بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يد  " هذا حديث

قال أبو داود روى هذا  :أو باٌب في الصرف بإسناده قال في آخره ،في سننه في باب الصرف
قال  ،الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده

وقد اخُتلف على همام وقتادة وروي بهذا اإلسناد ورواه النسائي عن.. ابن  :ابن عبد الهادي
مسلم بن  آدم.. ما أدري وهللا؟ عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن

أما لفظة ال بأس فقد جاءت بعدد من األحاديث الصحيحة  .يسار ولم يذكر أبا الخليل انتهى
حدثني أنه سمع أبا  :من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في باب التجارة بالبر قال

المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقاال كنا تاجرين على عهد 
إن كان »فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-فسألنا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا

ن كان نسأ فال يصلحيد    الذهب بالذهب مثال  " :الترمذي يقولا وهذا أيض   «ا بيد فال بأس وا 
والملح  ،بمثل والبر بالبر مثال   ،بمثل ثال  والتمر بالتمر م   ،بمثل والفضة بالفضة مثال   ،بمثل

بيعوا الذهب ، ، فمن زاد أو ازداد فقد أربىبمثل والشعير بالشعير مثال   ،بمثل بالملح مثال  
وبيعوا الشعير بالتمر كيف  ،ا بيدوبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يد   ،ا بيدبالفضة كيف شئتم يد  

ديث وروى بعضهم هذا الح ،قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح ،"ا بيدشئتم يد  
وروى بعضهم هذا الحديث  ،ا بيدبيعوا البر بالشعير كيف شئتم يد   :عن خالد بهذا اإلسناد فقال

وزاد  -صلى هللا عليه وسلم-عن خالد عن أبي ق البة عن أبي األشعث عن عبادة عن النبي 
والعمل على هذا  ،فذكر الحديث "بيعوا البر بالشعير كيف شئتم" :فيه قال خالد قال أبو قالبة

فإذا  ،بمثل والشعير بالشعير إال مثال   ،بمثل عند أهل العلم ال يرون أن يباع البر بالبر إال مثال  
وهذا قول أكثر أهل العلم من  ،ا بيدإذا كان يد   اختلفت األصناف فال بأس أن يباع متفاضال  

والشافعي وأحمد  وهو قول سفيان الثوري  ،وغيرهم -صلى هللا عليه وسلم-أصحاب النبي 
سحاق بيعوا الشعير » -صلى هللا عليه وسلم-قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي  ،وا 

قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير  «ا بيدبالبر كيف شئتم يد  
للحديث  والقول األول أصح ثم ذكر تخريج أبي داود ،وهو قول مالك بن أنس ، بمثلإال مثال  

ا بيد ا بنحوها وفيها وال بأس ببيع الشعير بالبر يد  وأخرجه الطحاوي أيض   ،الذي سبق ذكره
سناده صحيح ورجاله كلهم ثقات :قال الشيخ األلباني في اإلرواء ،والشعير أكثرهما رجال  ،وا 

ظ أن لف -وهللا أعلم -قلت والذي يظهر :مسلم غير مسلم بن يسار المكي وهو ثقة عابد يقول
ق بالذهب والبر بالشعير " :الحديث كما عند النسائي ق والور  وأمرنا أن نبيع الذهب بالور 

 ."ا بيد كيف شئناوالشعير بالبر يد  
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

هل العلم وهذا يدل على أو جنسين معروف عند أ  اواحد اعلى كل حال الخالف في كونهما جنس
 ن.أنهما جنسي

 طالب: ............
 ؟كيف

 طالب: ............
أما إذا كانت  ،هو مسألة الضم باعتبار األصلح للفقير وهذا إذا كان زكاته زكاة الحبوب والثمار

األمر الثاني أن الدروس  ،زكاته زكاة عروض تجارة فعلى جميع األقوال يضم كغيره من األموال
 سوف تتوقف ألن فيه سفر يستوعب األسبوع كله وال نبهت أمس نسيت. افي األسبوع القادم كله
وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  ،الحمد هلل رب العالمين

 ،اعلى ما جاء في األحاديث التي ذكرناها آنف   "والبر والشعير جنسان" :-رحمه هللا-أجمعين، قال
ذا كانا جنسين فيجوز فيهما التفاضل دون النسأ  اللحمان سائر  "حمان جنس واحدوسائر الل  "وا 

األسماك جنس واحد ال بد فيها من  ،لحم الطيور ،لحم الخيل ،لحم الغنم ،لحم األبل ،جنس واحد
 يعني مثل التمر ال يجوز بيع "اوال يجوز بيع بعضه ببعض رطب  " ، والتمور،التماثل والتقابض

وكذلك اللحم ال يجوز بيع بعضه ببعض رطبا لماذا؟ ألن نسبة الرطوبة  ،بعضه ببعض رطبا
والنسبة تتفاوت بين رطب  ،ألن الرطوبة عبارة عن وجود ماء مع اللحم أو مع التمر ؛تتفاوت
لكن إذا كان التمر جافًّا أو كان  ،فال يتم التماثل في صافي اللحم أو في صافي التمر ،ورطب

 -قال ،ألنه يتحقق فيه التماثل ؛ا بيدبمثل يد   ز بيع بعضه ببعض مثال  اللحم قد تناهى جفافه جا
ما يجري؟  أوالحيوان بالحيوان يجوز يجري فيه الربا  "وال يجوز بيع اللحم بالحيوان" -رحمه هللا

يقترض اإلبل حتى تأتي  -عليه الصالة والسالم-النبي  ،حيوان بحيوان حي ،ال يجري فيه الربا
 اوموزون الكن اللحم باعتباره مطعوم ،ير بالبعيرين والثالثة فال يجري فيها الرباإبل الصدقة البع
 ؟ اربوي اأو نغلب كونه لحم اطي ِّب لحم بحيوان هل نغل ِّب كونه حي ،يجري فيه الربا

 طالب: ............
 لكن لحم بلحم ال يجوز. ،حيوان بحيوان يجوز "وال يجوز بيع اللحم بالحيوان"ولذا قال  نعم؛

 طالب: ............
ذا نظرنا إلى  ،لحم بحيوان إن نظرنا إلى الحيوان قلنا يجوز ،ألنه ربوي  ؛لحم بلحم ال يجوز وا 
ر وفي الحقيقة ال يمكن أن بون جانب الحظالعلماء في مثل هذه المسائل يغل ِّ  ،اللحم قلنا ال يجوز

لحم لماذا؟ ألن الحيوان يشتمل على غير اللحم يعني يتحقق التماثل ولو وزن الحيوان ووزن ال
المقصود  وغيره،إضافة إلى أمور أخرى ما في رأسه  ،بطنه مملوء ماء أو علف أو ما أشبه ذلك

ن اشترى ذهب  " أنه ال يمكن أن يتحقق التماثل فال يجوز حينئذ    ا بعينبفضة عين   اذهب ا بورق وا 
ذا تبايعا ذلك بغيره عينه ..؟ اآلن عين  كيف "اب  ا بعين فوجد أحدهما فيما اشترى عيعين   ا بعين وا 
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 ،ا بورِّق عينا بعين هذا له حكمذهب   ،بفضة اذهب :اآلن مسألة بيع ذهب بفضة جعلهما مسألتين
ذا تبايعا ذلك يعني ذهب   ؟ يعني الذهب والفضة معينان االفرق بينهم ماا بورق لكن بغير عينه وا 

هذا الدرهم أو هذا الدينار بهذه العشرة  ،وفي الصورة الثانية من غير تعيين ،في الصورة األولى
 أوظاهر  ،ا بعشرة دراهم من غير تعيين المسألة الثانيةلكن لو قال بعني دينار   ،دراهم عينا بعين

 بظاهر؟  ليس
 طالب: ............

 دينار بعشرة دراهم.أن المعروف 
 طالب: ............

 أنها تتعين بالتعيين على المذهب. أي نعم وعندهم
ذا اشترى ذهب  "قال  هذا الدينار بهذه العشرة الدراهم فوجد  "ا بورق ذهب بفضة عينا بعينوا 

بين أن يرد أو يقبل وهكذا سائر السلع  "فله الخيار بين أن يرد أو يقبل"ا أحدهما فيما اشترى عيب  
لماذا؟ ألن  "يرد ويقبل إذا كان بصرف يومه فله الخيار بين أن"المعيبة يثبت فيها خيار العيب 
حصل  ليس بالمفاوضة والقبول الذيإنما ثبت العقد بالقبول  ،العقد إنما ثبت في وقت القبول

لماذا قال إذا كان بصرف يومه؟  "فله الخيار بين أن يرد ويقبل إذا كان بصرف يومه "أمس 
لماذا قال إذا كان  ،اليوم قيمته عشرة دراهمو  ،اعشر درهم العقد األول الدينار باثنيأمس في وقت 

 اعشر درهم ا يصل إلى اثنيالدينار أحيان   أليسبصرف يومه؟ لماذا نص على هذا؟ ما ترك هذه 
 ا ينقص إلى عشرة؟أو يزيد وأحيان  
 طالب: بلى.

 ألن الذهب والفضة يعتريهما الزيادة والنقص فلماذا اشترط هذا الشرط إذا كان بصرف يومه؟ 
 طالب: ............

 هو اآلن له الخيار بين أن يرد أو يقبل إذا قبل االعتبار بالعقد األول أو الثاني وقت القبول؟
 طالب: ............

 إذا قلنا األول ما اشترطنا صرف يومه اليوم. "فله الخيار بين أن يرد أو يقبل"
 طالب: ............

الزيادة والنقص يسيرة وكأنهم لحظوا أنه عقد ثان   الو كان التفاوت يسير  ،منظور إلى هذا ليسال، 
واليوم  رعش اثنيوى اأمس يس ،من طرف واحد رعش باثنيفانبنى على ذلك بيع عشرة دراهم 

فله الخيار بين أن يرد أو يقبل "إذا نظرنا إلى هذا الطرف الذي قبل..  ،وى عشرة أو العكسايس
نه إذا وقع التفاوت كأنهما عقدان وليسا بعقد واحد فينظر فيه ال بد أن أل "إذا كان بصرف يومه

أو كأن الفضة انتقلت إلى صاحب الدينار والدينار انتقل إلى صاحب الفضة  ،يكون بصرف يومه
ا ا بورق عين  يعني إذا اشترى ذهب   "فله الخيار"اآلن يقول  !المسألة دقيقة يا إخوان ،بالقبول الثاني
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

البيع والشراء على عيار أربعة وعشرين ثم لما قبضه  عينا صاحب الدينار أمضى اشترى  ،بعين
ألن  ؛هذا عيب عندهمو له أن يقبل ألنه ذهب ما تغيرت عينه  ،وجده عيار ثمانية عشر كله ذهب

أو به وضح كما  ،عيار ثمانية عشر قيمته أقل من عيار أربعة وعشرين هذا يعتبر في السوق 
مثل ما يقولون ال بد أن يكون العيب ليس  ،ين ذهب أبيض وذهب أصفرقالوا بياض أو خلط ب

إنما ذهب مخلوط  اأو نحاس برصاص مثال   امخلوط ايكون ذهب ال ،بدخيل عليه من غير جنسه
لكن لو كان  ،وانتهى اإلشكال اهو كله ذهب البيع يصح ألنه اشترى ذهب ،بذهب لكنه أقل منه

إذا  ،صار مثل الخرز الذي في القالدة ال بد أن يفصل معه عيب من غير جنسه كالنحاس مثال  
ولذلك قال وكان العيب ليس  ؛كان من غير جنسه فال يكفي أن يرضى صاحب العيب بالعيب

عيار أربعة اشترى الدينار  ،بدخيل عليه من غير جنسه أو قدر ما يأخذ قدر ما ينقص العيب
عشر  تكون القيمة اثنيل وقال: لكن بد ل،بِّ فوجده ثمانية عشر ق   اعشر درهم وعشرين باثني

إذا كان "التصوير سهل لكن اإلشكال في  ،بقدر ما ينقص العيبو بقدر العيب  !بعشرة يصير
 اعتبرهما عقدين. كأنه؟  "إذا كان بصرف يومه" :ذا قاللما "بصرف يومه

 طالب: ............
ل كأنه بعقده األول انتقل الذهب إلى حصل فيه االتفاق النهائي أقو  نعم الذياليوم األخير الثاني 

ثم أراد أن يقبل كأنه اشترى العشرة باثني عشر أو العكس مع أنه فيه  ،واحد والفضة إلى الثاني
المسألة الثانية التي فيها ب نأتيشيء من الخفاء والغموض إذا كان بصرف يومه والصرف لو 

 نانير فقال ال بأس.ن الدراهم الدالحديث كنا نبيع اإلبل بالدراهم ونأخذ ع
 طالب: ............

لكن في مسألة بيع اإلبل دراهم  !نعم، إذا كان بسعر يومه أو بصرف يومه قريبة من هذه المسألة
فيها  ،هنا كأنه أخذ الدراهم بالدنانير بالدينار الذي صرفه أو العكس ،يأخذون دنانير أو العكس

ن كان في بيع اإلبل سلعة ثالثة فيكون متعين هو الدراهم  ،في قيمة اإلبل اشبه من مسألة اإلبل وا 
من  شيئا ح ما نحن فيهفيأخذ بثالثة دنانير ال بد أن يكون بصرف يومها أظن المثال هذا وض  

ن كان الخفاء والغموض ال يزال في  اشرطلكن يبقى أنه ما الذي يجعل صرف اليوم  ،التوضيح وا 
 مسألة بيع اإلبل؟

 طالب: ............
 ال، لكن هل العبرة بثبوت العقد األول أو الثاني؟ 

 طالب: ............
على أنه ثبت  قبوله بالعقد األول دل   !هو يتكلم عن األول والثاني عقد ثاني ألنه قبل بالعقد األول

 ذا ظهر العيب.له الخيار على كل حال إ، وكونه يأخذ الفرق مثال   البيع
 .فوق رأسي هذا في الدوالب الذيشوف قواعد ابن رجب 



 

 

 
6 

 6 (003) البيوعكتاب -خمتصر اخلرقي

 طالب: ............
 ين أبو عبد هللا؟ ا، أمعروض عرضفوق العادة يوضع في أزرق 

 طالب: ............
 ال، افتح الثاني.

 طالب: ............

 طالب: ............
................ 

 طالب: ............
 أبو عبد هللا مع الذي هناك.وضعه  إذن

يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبنى حكمه على  :القاعدة الثالثة واألربعون بعد المائة يقول
منها لو افترق المتصارفان ثم وجد أحدهما  :يقول ،حكم مبدله في مواضع كثيرة وقد سبق بعضها

ينتقض الصرف بذلك أم ال؟ على بدله في مجلس الرد فهل  ا وأراد الرد وأخذبما قبضه عيب  
ثم من الغد أو بعد أسبوع ُوجد أن في الذهب أو الفضة  اافترق المتصارفان ثم وجد عيب .روايتين

هل يثبت العقد يعني يحسب  ،بعد األسبوع زاد الذهب أو زادت الفضة ،بعد أسبوع مثال   اعيب
 القيمة واألرش بقيمة اليوم أو بقيمة قبل أسبوع؟

 ............طالب: 
 كيف؟

 طالب: ............
 ال، هو يقول بسعر بصرفه يومه.

 طالب: ............
 لكن لو أراد إمضاء البيع يكون البيع األول ثبت. لم يثبت البيع،إذا أراد الرد  ،ين؟ يرد ما أخذهأ

 طالب: ............
 هو؟  ما

 طالب: ............
 المغني؟ في يقول  ماذاال ال، هنا يقول بصرف يومه 

 طالب: ............
 يقول؟ ماذابصرف يومه ال الحالي الذي في إمضاء البيع.. نعم 

 طالب: ............
 ؟كيف

 طالب: ............
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دراهم ثم بعد أسبوع صار الدينار بعشرة وكان  تصارفاهو مادام له الخيار وزاد ما أخذه يعني 
، هو وى عشرة بعد أسبوع مثال  الدينار عيب وبعيبه هذا يسووجد في ا اعشر درهم الدينار باثني

 قيمته قيمته لكن هل يشترط صرف اليوم؟  !على كل حال ما خسر شيئا
 طالب: ............

 ين؟أ
 طالب: ............

 بصرف يومه.
 طالب: ............

 افترضنا أن اليوم الصرف باثني "فله الخيار بين أن يرد أو يقبل إذا كان بصرف يومه"شف 
 ،بعد أسبوع هذا أخذ الدينار ووضعه في جيبه ومضى وال احتاجه إال بعد أسبوع ا،عشر درهم

وى عشرة ايس ،وزاد الدينار ،وى إال عشرة دراهمايس والعيار ثمانية عشر  وعندما أخرجه وجده
ثمانية عشر  عيار حتى ،شرع اوى اثنيوزاد الدينار بعد أسبوع صار يس ،في وقت البيع مدراه
؟ ماذا تكون هذه الصورة جائزة وعيار أربعة وعشرين يسوى خمسة عشر مثال   ،عشر اوى اثنييس
 غير جائزة على كالمه؟ أو

 طالب: ............
 يقول؟ ماذاإذا كان.. 

 طالب: ............
 .نعم

 طالب: ............
 .كأن

 طالب: ............
ب للخيار أو مقتضي للخيار انضاف   ،عيب آخر وهو نقص القيمة إليهالعيب األصلي الموجِّ

 ماعشر في وقت الصرف بعشرة  رة الزم حتى لو صار الدينار باثنيوالنقص في مثل هذه الصو 
ن زاد ،معنى النقص؟ إن زاد الدينار نقصت الفضة والنقص عيب  ،الفضة نقص الدينار توا 

العيب الذي هو النقص سواء كان في الدينار أو في الفضة حصل  !يدهوالعيب حصل وهو في 
 يقول؟  ماذافليس له..  ..بيد من قبض الذي نقص

 طالب: ............
ولذلك كان  ؛ألن زيادة أحدهما نقص في الثاني ؛هو عيب حتمي ،لكن هو عيب من وجه نعم

د؟ كأنه نظر إلى العيب الزائ أويعني الذي حصل العيب بيده الذي هو الناقص  ،بصرف يومه
 الذي هو النقص أما الزائد ما له خيار.
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 طالب: ............
 صح.

 طالب: ............
ثم لما أراد الرد هذه الدراهم نزلت  ،أو غصب دراهم ايعني شخص غصب دينار  :في الغصب

 تساوي  ال أصبحتقيمتها أو استدان من شخص ألف درهم وكانت هذه األلف بمائة دينار ثم 
 ةائوخمسمهل نقول كمل النقص؟ ال، طيب استدان من شخص ألف ليرة بألف  ا،ثمانين دينار 

، وهذا كم يرد؟ ألف ليرة رياال ال تساوي واآلن األلف  ،ريال الليرة بريال ونصف قبل مشاكل لبنان
ر في مهر النساءسؤال ورد عن  ر  ،المؤخَّ لو ردت زواج النساء قبل أربعين سنة خمسة آالف مؤخَّ

 .رياالتخمسة  ال تساوي لكن لو ردت باعتبار اليوم ال قيمة لها  ،بذلك االعتبار كان لها وقع
 طالب: ............

 تبقى على ما هي عليه.
 طالب: ............

 خمسة آالف.
 طالب: ............

ألن الدرهم  ؛والصحيح أنه ال عبرة بهذا القيد :ألنه قال ؛نعمخمسة آالف ليرة  ،خمسة آالف
 والدينار مضمون بدينار زاد أو نقص. ،مضمون بدرهم زاد أو نقص

 طالب: ............
 يقول الزركشي؟ ماذا

 طالب: ............
 .ال، اتضحت المسألة 
 طالب: ............

لكن كيف يعتبره في طرف وال ُيعتبر في الطرف الثاني؟ كيف اعُتبر  ،يعتبر الزيادة والنقص عيب
ألنه صار  ؛اعتبر في الطرف الذي اختار الرد أو األرش ،طرف وال اعُتبر في الطرف الثانيفي 
ذا تحققت هذا فشرط الخرقي ،بالنسبة له فُيعتبر في حقه اعيب  -رحمه هللا -ما لقيت المسألة وا 

فلو نقصت قيمته عن يوم  ،أي يوم الصرف ،للتخيير المتقدم أن يكون المردود بصرف يومه
كذا فهم عنه ابن عقيل  ،ن كان الدينار بعشرة فصار بتسعة زال التخيير وتعين األرشالصرف كأ

ا من وأبو محمد وهو ظاهر كالم أحمد على ما قال أبو محمد ابن قدامة وقطع به السامري حذار  
والصحيح عند أبي محمد أن التخيير بحاله ألنه قال والصحيح  ،أن يرد المبيع مع تعيبه في يده

طيب اشترى سيارة من  ،ى أن تغير السلعة ليس بعيب بدليل عدم ضمانه في الغصبعل بناء  
ذا بدفعات كثيرة هذه  ، الوكالة فتبين فيها عيب  قد جاءت،السيارة بمائة ألف لما تبين له العيب وا 
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هل نقول إن إمساكه لهذه السيارة حتى نزلت قيمتها عيب حصل في  ،ونزلت قيمتها إلى تسعين
من يأخذها بتسعين لكن اآلن  أن يأتي كان يمكن  جيدة،بقيمة  بيعتنفس اليوم في  لو ترد ،يده

 وجد العيب مع نزول السلعة عيب ثاني. ،وال سبعين ال تساوي 
 طالب: ............

 .!إذ ا مثل كالم ابن قدامة
 طالب: ............

ح بناء على أن تغير السلعة ليس بعيب بدليل عدم ضمانه  :يقول ،ال يمنع الرد ألن التنظير يوض ِّ
إن شاء هللا  -ثم لو ُسل ِّم أنه عيب فظاهر المذهب هو الذي قاله الخرقي كما سيأتي ،في الغصب

هذا شرح أبي محمد بناء على أحد  ،ب المبيع عند المشتري ال يمنع الرد انتهىتعي  أن  -تعالى
أن يرد أو يقبل إذا كان بصرف يومه وكان العيب ليس  فله الخيار بين"نسخ الخرقي ولفظها 

وليس فيها ذكر األرش إال أنه جعل الشرط راجعا للرد ويلزم على  "بدخيل عليه من غير جنسه
والتأخير له الخيار بين أن يرد إذا كان بصرف يومه وكان  ،اا وتأخير  قوله أن في الكالم تقديم  

ا للتخيير كما تقدم و يقبل والظاهر جعل الشرط راجع  أ ،العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه
ثم على هذه النسخة إلى  ،األصل من تقديم وتأخير األصُل عدمه انتهى ،ا من تقديم وتأخيرحذار  
البائع؟ اشترى السيارة بمائة لكن إمساك السلعة حتى تنزل قيمتها أليس فيه ضرر على  ..آخره
السيارة موديل أو اشترى هذه  ،من الغد أو بعد أسبوع نزل دفعات ووجدت السيارات وتوفرت ،ألف

ألفين وعشرة كانت بمائة وخمسين موديل  ،عشر ألفين وأحد موديل أسبوع نزلألفين وعشرة وبعد 
 ليس أوأو العكس أو أقل نزول الموديل هل للمشتري فيه خيار له يد  وى مائة وأربعين مثال  اتس
 يد؟  له

 طالب: ............
 اثاني اأو يلزم باألرش ألنها تعيبت في يده عيب ؟فنقول وجد العيب هل له أن يردها ،ليس له يد

 المسألة نظير هذه! ،ليه الخرقيمثل ما أشار إ ؟وهو نزول القيمة
 طالب: ............

يعني  ،ن هذه الناحيةال هو يتكلم عليه م ،ال، باعتبار أن النزول عيب بغض النظر عن الجنس
وهو على كل حال مثل ما يقال  ،ا يعني تبين كالم ابن قدامه أن مراده غيرما فهمناه سابق  

 ا أن العشرة صارت في مقابل اثنيقد يكون قصده مثل ما نظرنا سابق   ،المعنى في بطن الشاعر
 لكن الذيلكن هذا كالم أبو محمد وال شك أنه أعرف منا بخفايا الكتاب  ،عشر فهي.. ممكن

ين ألحد ثم نزلت قيمة العملة ما يرد وأن  ،يوضح المسألة أن النقص ليس بعيب من في ذمته د 
قد يقول الدائن لو فلوسي عندي يوم القيمة قيمة العملة مرتفعة استفدت  ،إال بمقدار ما في ذمته

واحد بالمائة ك ايسير  نزوال ليس اتضرر بهذا النزول السيما إذا كان النزول انهيار وأنا م ،منها أكثر
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لكن إذا  ،تنزل العمالت باستمرار بهذه الطريقة ،هذه أمرها سهل ،ثالثة بالمائة ،بالمائة اثنان
ونصف  برياليعني أدركنا الليرة اللبنانية  ،صار انهيار بنسبة واحد من ألف قيمة العملة

ثم بعد هذه الحروب مازالت  ،على هذا األساس في أوائل التسعيناتا أصحاب المكتبات يحاسبونن
 الورق العادي أغلى منها. صارتنزل إلى أن 

 طالب: ............
 ال، قال والصحيح.

 طالب: ............
 غير نقص السلعة. اثاني اهذا لو كان عيب نعم،

 طالب: ............
 يعني على فرض صحته.

 طالب: ............
والصحيح أنه ليس بعيب تغير  :ألنه قال ؛على كالم المؤلف ليس على ما اختاره يستقيم نعم

 بدليل أنه يرد نفس المقدار الذي ثبت في ذمته وقت العقد.السلعة 
 طالب: ............

اوى ائة ألف تسمائة ألف هذه المبا مثل ما ذكرنا أنه مدين نقص السلعة اآلن له لوازم كثيرة جد  
 أو مائة ريال. تة وخمسين اآلن ما تسوى عشرة رياالمئ

 طالب: ............
ئة ما ،أما من الجنس فهو عين الربا لكن من غير الجنس ،لو كان السداد من غير الجنس ممكن

ما  ماذا أصنع بها؟!عطيك مائة ألف ليرة قال وهللا ألف ليرة قبل أربعين سنة جاء يسددهن قال أ 
يلزم إال بمقدار ما  اللكن  ،تنتفي مسألة الربا حتىأعطني األرض الفالنية  ،وى من يأخذهنايس

ل المدين استدنت منك مائة ألف لو ارتفعت قيمة العملة يقو  ،في ذمته وبالمقابل العكس العكس
 ،ا هذا هو األصل في هذه المسألة؟! يقول ال، مائة ألف ما يطيعه أبد  نخمسيأعطيك إال  ولن
إذا كان الذهب فيه عيب من قلنا  ،دم التفاضل وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسهلع

أو يكون  ،ما أن تنزل نسبة الذهب فيه من أربعة وعشرين إلى ثمانية عشر وكله ذهبأ ،جنسه
وأما إن كان من شيء آخر غير  ،فيه ذهب من نوع آخر أبيض أو غيره مما يخفف وينزل قيمته

 ،ال يجوز وال يمشي ال بد أن يفصل أو الحديد أو ما أشبه ذلك فإنه حينئذ   مثال   الذهب كالنحاس
 ليس بدخيل عليه من غير جنسه مثل ما في قصة القالدة ال بد أن يفصل الخرز من الذهب.

 طالب: ............
 ه الناس على أنه ذهب.على كل حال هو ذهب يتبايعال، 

 طالب: ............
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 تجري فيه جميع أحكام الذهب. ايعتبرونه ذهبعلى كل حال هم 
 طالب: ............

 بذهب. ليسهم يشترونه بالدراهم  لكن نعم
 طالب: ............
 مشكلة. ليستإذا اشتروه بالدراهم 
 طالب: ............

يمسك الخرز ليكون الذهب  فصله وال بد من إزالة الغراء الذيأما إذا حصل التبادل ال بد من 
 .اخالص

 طالب: ............
 ، أما إذا بيع بالدراهم بالرياالت سهل.غلط  ال ال، هذا

 اعشر درهم ، يعني إذا اشترى الدينار باثنيأو ما ينقص العيب "أو يأخذ قدر ما ينقص العيب"
ذا  يأخذ قدر ما"صرفه عشرة  رعشاثنار أربعة وعشرين ثم تبين أنه على أنه عيا ينقص العيب وا 

ذا تبايعا ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيب   ،تبايعا ذلك بغير عينه ا فله البدل إذا وا 
اآلن  "كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه

هو ما أشرنا إليه  ؟بينهماتبين أن المسألة الثانية والمسألة األولى في الذهب والفضة إذ ا ما الفرق 
ذا اشترى  ،هذا الدينار بهذه الدراهم ،ا بعين دراهم ودنانير معينةفي أول الدرس أن المراد عين   وا 

ذا تبايعا ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما "غير معين بدراهم غير معينة  ابغير عينه دينار  وا 
من غير جنسه كالوضوح في الذهب ا فله البدل إذا كان العيب ليس بدخيل عليه اشتراه عيب  

 الفرق بين المسألتين؟ ما "والسواد في الفضة
 طالب: ............

 ،يترتب على التعيين من حكم؟ له الخيار بين أن يرد أو يقبل أو يأخذ قدر ما ينقص ما الذي
من غير تعيين على أنه عيار أربعة وعشرين  اعشر درهم ا له البدل وهللا طلع دينار باثنيوهن

 البدل؟  مافلما سلمه إياه وجده عيار ثمانية عشر فله البدل 
 طالب: ............

إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه "دينار آخر على الوصف على ما اتفقا عليه 
 ذا كان عيب ذلك دخيال  مثل المسألة السابقة كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة فأما إ

ال  ،فضة مخلوطة بحديد ال بد من فصل هذا العيب ،ذهب مخلوط بنحاس "عليه من غير جنسه
بدليل القالدة وأنه ال بد من تمييز  الذهب  ،بد من فصل النحاس عن الذهب والحديد عن الفضة

كان الصرف عليه من غير جنسه  فأما إذا كان عيب ذلك دخيال  "عن غيره كالوضوح والسواد 
 .لماذا؟ ألن المماثلة ال يمكن أن تتحق مع وجود الدخيل  "افيه فاسد  
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 طالب: ............
له الخيار بين أن يرد أو يقبل مع أخذ األرش قدر ما ينقص  ؟قبل أن يبدله هل تأخذ حكم الثانية

 ما يصح؟ أوبدلك مثل المسألة الثانية يصح ، لو قال طلع عيب لكن أنا أالعيب
 طالب: ............

ألنها تعينت بالتعيين فال ينتقل من المعين إلى غيره إال بعقد جديد بإبطال العقد األول الرد ثم 
 بعقد جديد.

 طالب: ............
 غير المتعين سهلة.
 طالب: ............

 ا،جديد اعقد يرد ثم بعد ذلك يعقد ،فيبطل العقد األول ويبنى عليه اثاني اهذا البدل صار كأنه عقد
ا ومتى كان الصرف فيه فاسد  "أكثر أو أقل جرى فيه الربا  أما إذا أمضى البيع األول وأعطاه بدال

فإذا اختلفت هذه األجناس فبيعوا كيف شئتم » "انصرف المتصارفان قبل التقابض فال بيع بينهما
فال بيع بينهما ويحصل التساهل بكثرة  فمتى انصرف المتصارفان قبل التقابض «ا بيدإذا كان يد  

معي فلوس أو معي شيك أو ما أشبه ذلك كل  ليسيشتري يقول وهللا  يأتيفي أسواق الصاغة 
 .امصدق اا بيد ولو كان شيكهذا ال يجوز ال يكفي ال بد أن يكون يد  

 طالب: ............
مال الثاني إال بعد مدة  البطاقة ما تدخل هو يحسم من مال صاحب البطاقة لكن ما يدخل في

 فال يحصل بها التقابض.
 طالب: ............

 الشبكة.
 طالب: ............

 فاصل. يوجد ،ال ،ما أظن
 طالب: ............

 ال، ما تدخل في اللحظة.
 طالب: ............

 تسحب من حسابه وال تدخل في الثاني إال بعد مدة.
 طالب: ............

 باب الربا أمره عظيم. ،ألن الباب ليس بسهلشديد؛ التساهل في مثل هذا  «ا بيديد  »وهللا قوله 
 طالب: ............

 عن صاحب الشأن. إذا كان وكيال
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 طالب: ............
ا يسحب من هذا إلى حساب هذا صح لكنه يسحب ويتأخر عن ال ال، ما تكفي إذا كان فور  

 د.ا بيدخوله في حساب الثاني ال، ما صار يد  
 طالب: ............
 له عالقة في البنك وكيل عن صاحب الحساب. ليستالمسحوب  .ال ال، من الساحب
 طالب: ............

 هو وكيل عن صاحب الحساب.
العرايا التي رخص  ،ألنه تقدم وال يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إال العرايا "والعرايا"قال 

 هي؟ أوهو يقول هو أن يوهب  -وسلمصلى هللا عليه -فيها رسول هللا 
 طالب: ............

 ؟ إلى العرايا.ماذاهو يعود إلى 
 طالب: ............

وسميت  ،هي كذا جمع عرية "-صلى هللا عليه وسلم-والعرايا التي رخص فيها رسول هللا "
يه خمسة أن يوَهب لإلنسان من النخل ما ليس ف"ألنها عرت عن الثمن بدون قيمة نقدية  ؛بذلك
ألنها مشكوك فيها  ؛ويختلفون في الخمسة ،أو دون خمسة أوسق ،والحديث خمسة أوسق "أوسق

ن جاءت في الحديث في الصحيحين خمسة أو دون خمسة يختلفون في الخمسة ألنه جاء  ،وا 
أن يوهب لإلنسان من نخله ما ليس فيه خمسة أوسق  ،النص فيها بالشك خمسة أو دون خمسة

ثم يأخذ  ،زيد لعمرو ثالث أربع خمس نخالت فيها خمسة أقل من خمسة أوسق يهب ،يعني أقل
وصاحب البستان السيما في وقت الذي يسمونه  ،هذا الموهوب يتردد على صاحب البستان

ذا  المقيض الذي مجتمعين  رآهمهو وقت الخراف ووقت طيب الثمار يتردد صاحب النخالت وا 
صارت الساعة ، دفعة واحدة ال يجذهيأخذ كل يوم بيومه و معه اإلناء يخرف و هو وأسرته دخل 

ثم يتفقان على أن يخرص هذا  ،يتضرر صاحب البستانسعليهم قال  طرق وقت جلوسهم  مثال  
هل يلزم أن يبيعه على  ،يتخلص منه أو غيره اثم يعطيه جاف ؟كم كيله إذا جفالتمر أو الرطب 

ألن اآلن  ؛ر التردد ويقول نتخلص منهصاحب البستان؟ ال، هو يتردد يتأثر يتعب من كث
 ويريد أنهذا المسكين الذي ُوهب له خمس أو ثالث نخالت  ،التكاليف بعضها أكثر من القيمة

ن تركه حتى يصير  ،كم قيمة الليموزين والتكسي أكثر من قيمة التمر ،يأكل منه كل يوم بيومه وا 
صلى هللا عليه -ايا التي رخص الرسول والعر "قال  .األن حاجته إليه كونه رطب ؛تمر بطل البيع

 ،أن يكون لحاجة أوال   "فيها هي أن يوهب لإلنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق -وسلم
الهبة األولى  "افيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطب  "أن تكون دون خمسة أوسق  :الثاني

 من صاحب النخل للموهوب يشترط فيها شيء؟ 
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 ............طالب: 
الموهوب  ،يبيعها للمحتاج ا،يحتاج رطب الجاء شخص يحتاج هذا الرطب والموهوب  ،ال يشترط

ل ستة أوسق أو قُ  ةعبأرباآلن لو ُقد ِّرت وهي رطبة  ،يبيعها لهذا المحتاج بخرصها من التمر
ذا جفت صارت خمسة يأخذ مقابلها من الجاف ستة  خمسة؟ خمسة أو أقل على  وأأوسق وا 

فيها هو أن يوهب - عليه وسلمصلى هللا-والعرايا التي رخص رسول هللا "لخالف في الخمسة ا
ا فإن لإلنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطب  

لماذا؟ ألن إباحتها على خالف األصل للحاجة  "تركه المشتري حتى يتّمر أو يتم ر بطل البيع
بيع التمر بالرطب مستثناة من المزابنة ومادامت على خالف األصل  ،وهي مستثناة من المزابنة

 :قال ،ر أو تتم ر تبين أنه ليس بحاجةفإذا تركها حتى تتمِّ  ،اوأبيحت لحاجة صار هذا القيد معتبر  
ألنه تبين أنه ليس بحاجة إلى الرطب فترجع المسألة  "ر بطل البيعفإن تركه المشتري حتى يتمّ  "

 كم شروط صحة العرايا؟ .إلى األصل وهو المنع
 طالب: ............

 من يعدها؟خمسة،
 طالب: ............

 هذه الحاجة موجودة وأن تكون خمسة فما دون أو دون خمسة.
 طالب: ............

 ا.أن يأكلها رطب  
 طالب: ............

 يخرص صاحب الخبرة. ا،جزاف ليسا والخرص أيض  
 طالب: ............

 قلنا هذا.
 طالب: ............

 بتمر من جنسه. اأن يكون تمر 
 طالب: ............

 أال يجد المال الذي يشتري به الرطب وهذه الحاجة.
 طالب: ............
 منه.إذا تجوز عن التفاضل فالتقابض ال بد  ،التقابض ال بد منه

 طالب: ............
قال  ماذاهو في آخر الفصل  :قال ماذا ،أن يكون الرطب على رؤوس النخل أجمل الشروط

 ذكر الشروط الخمسة؟  أليس قدالمغني في آخر الفصل؟ 
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 طالب: ............
 هات.

 طالب: ............
 خمسة.

 طالب: ............
 دون خمسة أوسق.
 طالب: ............

 بخرصها من التمر ال بغيره.
 طالب: ............

 وقبض ثمنها تمرا قبل التفرق.
 طالب: ............

 حاجة المشتري إلى أكل الرطب.
 طالب: ............

 ال، لو وجد معه ما قامت الحاجة.
 طالب: ............

 يعني فصل بين الحاجة وبين أال يكون معه شيء يشتري به.
 ............طالب: 

 حاجة البائع للبيع لكن هل الملحوظ مصلحة الموهوب أو مصلحة الواهب؟
 طالب: ............

ذا نظرنا إلى  ،ا للضرر عنهإذا نظرنا إلى أن الواهب قد يتضرر ثم يشتري هذا الرطب دفع   وا 
ما ذكرنا  مثل ،ا قد ينظر إلى حاجة الواهب وقد ينظر إلى حاجة الموهوبأحيان   ،حاجة الموهوب

نريد أن  تأخرواعليه يقول  يطرق الواهب يتردد عليه وجالس هو وأسرته في بستانه وكل يوم 
أنه يتردد كل يوم  ذكرنالموهوب مثل ما وقد يتضرر ا ،يشتري منه نخرف يتضرر ويضطر أن

ن تركه إلى أن يتمر ما استفاد من الهبة فحاج ،يخرف على الليموزين كم الليموزين يريد أن ة وا 
 هذا مدفوعة وحاجة ذاك مدفوعة.

 طالب: ............
ن  ،وهللا إذا كانت أو للشك خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فالمرجح أنه ال تجوز خمسة وا 

 كانت للتنويع أو للتقسيم فاألمر فيه سعة ولذلك يختلفون فيها.
 اللهم صل وسلم على عبدك..

 طالب: ............
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 بعده خالص هو أسبوع واحد السفر أسبوع واحد. نعم األسبوع الذي


